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Voorwoord 
 
Volgens voorlopige cijfers is het reële BBP van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten 
in 2018 gekrompen, doordat de activiteiten in beide economieën zijn afgenomen. Na een krimp 
van 1,7% in 2017 is het reële BBP van Curaçao met 1,9% gedaald in 2018. Voorts registreerde 
Sint Maarten een forse economische krimp van 8,1% na een daling van 4,8% in 2017. Daarnaast 
nam de inflatoire druk in zowel Curaçao als Sint Maarten toe.  
 
De reële krimp van het BBP van Curaçao was het gevolg van een daling van zowel de netto 
buitenlandse vraag als de binnenlandse vraag. De negatieve bijdrage van de netto buitenlandse 
vraag was het resultaat van een daling van de export van goederen & diensten en hogere 
importen. De daling van de binnenlandse vraag werd door zowel de particuliere als de 
overheidsbestedingen veroorzaakt. De afname van de particuliere bestedingen was het gevolg 
van minder consumptie, terwijl de investeringen nagenoeg constant bleven in 2018 vergeleken 
met 2017. Voorts namen de overheidsbestedingen af doordat de overheid minder investeerde en 
consumeerde. Uit een sectorale analyse blijkt dat de reële krimp van het BBP van Curaçao kan 
worden toegeschreven aan een daling van de activiteiten in de sectoren transport, opslag & 
communicatie, industrie, bouw, financiële dienstverlening en groot- en kleinhandel.  
 
De reële krimp van het BBP van Sint Maarten in 2018 was het gevolg van een daling van de 
netto buitenlandse vraag aangezien de export van goederen & diensten fors afnam terwijl de 
import groeide. De binnenlandse vraag nam echter toe en verzachte daarmee de economische 
krimp. De groei van de binnenlandse vraag kan worden toegeschreven aan de lopende 
schoonmaak- en wederopbouwwerkzaamheden in de nasleep van orkaan Irma. Hierdoor namen 
de particuliere investeringen en de overheidsinvesteringen en –consumptie toe. De particuliere 
consumptie nam echter af door de stijging van de werkloosheid en de verminderde welvaart van 
huishoudens. Met uitzondering van de bouwsector nam de reële toegevoegde waarde in alle 
sectoren van de economie van Sint Maarten af door het sterke negatieve effect van orkaan Irma.  
 
Zowel voor Curaçao als Sint Maarten waren er gedurende 2018 grote uitdagingen op het gebied 
van de openbare financiën. De overheid van Curaçao bleef zich inspannen om evenwicht op de 
begroting te realiseren en daarmee aan de begrotingsnormen zoals vastgesteld in de Rijkswet 
Financieel Toezicht van Curaçao en Sint Maarten te voldoen. Volgens de laatste projecties zal de 
overheid van Curaçao een overschot op de gewone dienst van de begroting realiseren na een 
tekort in 2017. Sint Maarten moet nog herstellen van de enorme schade die orkaan Irma heeft 
veroorzaakt en de gevolgen daarvan voor zowel de economie als de openbare financiën. 
Hierdoor zal het tekort op de gewone dienst van de begroting van de overheid van Sint Maarten 
volgens de laatste ramingen verder toenemen in 2018 vergeleken met 2017.  
 
De economische vooruitzichten voor de monetaire unie zijn beter voor 2019. In Curaçao zal het 
reële BBP naar verwachting met 0,4% groeien door een stijging van zowel de binnenlandse als de 
netto buitenlandse vraag. Voor Sint Maarten wordt een reële groei van 2,3% geraamd die 
eveneens het gevolg is van een toename van de binnenlandse en de netto buitenlandse vraag. 
Mogelijke neerwaartse risico’s voor deze projecties zijn onder andere een verergering van de 
crisis in Venezuela, vertragingen in het vinden van een strategische partner voor de raffinaderij, 
verlies van correspondentbankrelaties, vertragingen in de uitvoering van geplande particuliere 
investeringen door lange en complexe administratieve procedures en vertragingen in de 
beschikbaarstelling van middelen voor de wederopbouw van Sint Maarten.  
 
L. Matroos - Lasten 
President a.i.   
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Curaçao 
 
Ontwikkelingen in 2018 
 
Volgens voorlopige cijfers en schattingen zal het reële BBP van Curaçao verder dalen met 1,9% 
in 2018 na een krimp van 1,7% in 2017. De inflatie zal naar verwachting stijgen tot 2,4% in 2018, 
voornamelijk als gevolg van een stijging van de internationale olie- en voedselprijzen. 

Figuur 1. Curaçao: economische groei en inflatie 

 
*2018 is een raming van de CBCS. 

Uit een analyse van de bestedingenkant van het BBP blijkt dat de verwachte economische krimp 
in 2018 wordt veroorzaakt door een daling van zowel de netto buitenlandse als de binnenlandse 
bestedingen. De netto buitenlandse bestedingen daalden als gevolg van een afname van de 
exporten gecombineerd met hogere importen. Bovendien namen de binnenlandse bestedingen af 
doordat zowel de particuliere als de overheidsbestedingen daalden. De afname van de particuliere 
bestedingen was te wijten aan een lagere consumptie, terwijl de investeringen onveranderd 
bleven. De particuliere consumptie daalde als gevolg van onder andere een afname van het 
besteedbaar inkomen vanwege de hogere inflatoire druk en een verslechterde arbeidsmarkt. 
Verder daalden de overheidsbestedingen door een afname van zowel de overheidsinvesteringen 
als -consumptie. De overheidsinvesteringen namen voornamelijk af doordat de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis de eindfase heeft bereikt en vanwege minder weginfrastructuurprojecten. De 
lagere overheidsconsumptie werd veroorzaakt door minder uitgaven aan goederen & diensten en 
lonen & salarissen. 

Een analyse van het BBP per sector toont aan dat de daling van de activiteiten in de particuliere 
sector in de eerste helft van 2018 voornamelijk te wijten was aan de sectoren transport, opslag & 
communicatie, industrie, bouw, financiële dienstverlening en groot & kleinhandel, gematigd door 
een toename van de activiteiten van de sectoren utiliteiten en restaurants & hotels. 

De reële toegevoegde waarde in de sector transport, opslag & communicatie nam in de eerste 
helft van 2018 af als gevolg van een daling van zowel haven- als luchthavengerelateerde 
activiteiten. De slechte prestatie van de haven was het resultaat van een sterke afname van het 
aantal schepen dat de haven bezocht, in het bijzonder vrachtschepen en tankers. De daling van 
het aantal tankers is grotendeels gerelateerd aan de tegenwind waarmee de raffinaderij 
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geconfronteerd werd. De luchthavengerelateerde activiteiten daalden als gevolg van minder 
afgehandelde passagiers, gematigd door een toename van het aantal commerciële landingen door 
extra vluchten van verschillende luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, TUI, American 
Airlines, Copa Airlines, Jet Blue, West Jet en Fly Always. 

De afname van de reële productie in de sector industrie in de eerste zes maanden van 2018 was  
voornamelijk als gevolg van minder raffinage-activiteiten door de Isla-raffinaderij. De daling van 
de aardolievoorziening vanuit Venezuela, de beslaglegging op de bezittingen van PDVSA door 
het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips en de beperkte stoomleveringen door de CRU-
centrale resulteerden in een lagere productie van de raffinaderij. De bouwsector boekte ook 
negatieve resultaten omdat verschillende grote bouwprojecten werden voltooid of in hun 
eindfase waren. 
 
De negatieve bijdrage van de sector financiële dienstverlening aan het reële BBP in de eerste 
helft van 2018 was het gevolg van een daling van de reële toegevoegde waarde van zowel de 
lokale als de internationale financiële dienstverlening. De daling in de bijdrage van de lokale 
financiële dienstverlening blijkt uit een afname van de netto rente-inkomsten, gematigd door een 
stijging van de overige vergoedingen en inkomsten. Verder resulteerde een daling van de lonen & 
salarissen en overige operationele kosten in de afname van de internationale financiële 
dienstverlening. 
 
Daarnaast kromp de sector groot- & kleinhandel in de eerste zes maanden van 2018 door minder 
activiteiten in de vrije zone en een daling van de binnenlandse bestedingen, gematigd door een 
toename van de bestedingen van toeristen. 
 
In tegenstelling tot de krimp in bovengenoemde sectoren, droegen de sectoren restaurants & 
hotels en utiliteiten positief bij aan het BBP in de eerste helft van 2018. De groei in de sector 
restaurants & hotels blijkt uit een stijging van het aantal verblijftoeristen, het aantal 
overnachtingen, de bezettingsgraad en het aantal cruisetoeristen. Het aantal verblijftoeristen 
steeg vooral dankzij meer bezoekers uit Noord-Amerika en Europa, in het bijzonder de 
Verenigde Staten, Canada en Nederland. De Zuid-Amerikaanse en Caribische markten daalden 
grotendeels door het gebrek aan vluchten naar bestemmingen in de regio vanwege de annulering 
van vluchten door InselAir en de aanhoudende crisis in Venezuela. De positieve prestatie van het 
cruisetoerisme is te danken aan de opening van de tweede mega-pier en een verandering in de 
routes van cruisemaatschappijen vanwege de verwoestingen veroorzaakt door de orkanen Irma 
en Maria in populaire cruisebestemmingen van het Caribisch gebied. De bezettingsgraad van de 
hotels steeg ook, maar dit is waarschijnlijk het gevolg van een toename van het aantal bezoekers 
gecombineerd met minder beschikbare hotelkamers door sluiting of  renovatie van verschillende 
hotels.1  
 
Ten slotte werd de groei in de utiliteitssector veroorzaakt door een stijging van de productie van 
zowel water als elektriciteit in de eerste zes maanden van 2018 vergeleken met de eerste zes 
maanden van 2017. 

In de eerste negen maanden van 2018 registreerde de overheid van Curaçao een tekort van 
NAf.39,1 miljoen op de gewone dienst van de begroting. Dit is een daling van NAf.17,9 miljoen 
vergeleken met de eerste negen maanden van 2017. Het lagere tekort was het gevolg van een 
daling van de overheidsuitgaven (NAf.619,1 miljoen) die de afname van de inkomsten 
(NAf.601,2 miljoen) overtrof. Echter, deze ontwikkeling was voornamelijk het gevolg van een 

                                                           
1 Het Mariott Beach Resort & Casino werd tijdelijk gesloten voor renovatie terwijl het Plaza Hotel Curaçao en het 
Howard Johnson Curaçao werden gesloten.  
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beslissing van de overheid van Curaçao om de inkomsten en uitgaven van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) niet meer te consolideren in de gewone dienst van de begroting.2 Als 
gevolg van deze correctie namen de overdrachten & subsidies met NAf.615,4 miljoen af terwijl 
de niet-belastinginkomsten met NAf.569,8 miljoen daalden.  
 
Wanneer de inkomsten en uitgaven van de SVB ook uit de begroting van 2017 worden gehaald, 
registreerde de overheid van Curaçao een overschot van NAf.180,8 miljoen op de gewone dienst 
in de eerste negen maanden van 2018 vergeleken met een overschot van NAf.146,2 miljoen in de 
eerste negen maanden van 2017. Deze verbetering was het resultaat van een toename van de 
overheidsinkomsten gecombineerd met minder uitgaven. De inkomsten stegen met NAf.6,7 
miljoen dankzij meer niet-belastinginkomsten, gematigd door een daling van de 
belastinginkomsten. De toename van de niet-belastinginkomsten (NAf.38,1 miljoen) was het 
gevolg van een meevaller gerelateerd aan het BRNC belastingverdrag tussen Nederland en 
Curaçao.3 De belastinginkomsten namen met NAf.31,4 miljoen af, voornamelijk door een daling 
van de inkomsten uit de belastingen op goederen & diensten (NAf.15,6 miljoen), 
onroerendgoedbelasting (NAf.8,7 miljoen) en winstbelasting (NAf.20,0 miljoen). De uitgaven 
namen met NAf.27,9 miljoen af voornamelijk door minder overdrachten & subsidies (NAf.24,2 
miljoen) als gevolg van lagere overdrachten aan overheidsbedrijven en –instellingen. Bovendien 
daalden de “overige” uitgaven (NAf.12,0 miljoen) terwijl de uitgaven aan lonen & salarissen 
(NAf.3,5 miljoen) en goederen & diensten (NAf.3,7 miljoen) stegen.  
 
Figuur 2. Curaçao: ontwikkeling in de openbare financiën  

 
 *Noot: 2018 is een projectie  
Bron: FMR van de overheid van Curaçao, IMF 2018 Article IV Mission - Staff Concluding Statement, november 2018 en 
schattingen van de CBCS. 
 

                                                           
2 De overheid van Curaçao heeft op basis van een advies van de SOAB besloten om de uitgaven en inkomsten van 
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) niet meer te consolideren in de gewone dienst van de begroting. In mei 2018 
heeft de overheid alle inkomsten en uitgaven van de SVB in de periode januari – april 2018 uit de gewone dienst 
gehaald. Bovendien worden vanaf mei 2018 de inkomsten en uitgaven niet meer opgenomen in de begroting.  
3 Volgens de Belastingregeling Nederland – Curaçao (BRNC) wordt de bronbelasting geheven op 
dividenduitkeringen van Nederlandse bedrijven aan hun moedermaatschappijen in Curaçao overgemaakt naar de 
overheid van Curaçao.  
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Volgens de laatste projecties,4 zal de overheid van Curaçao in 2018 een overschot van NAf.27,5 
miljoen op de gewone dienst van de begroting registreren. Dit is een ommekeer vergeleken met 
het tekort van NAf.116,8 miljoen in 2017. Deze verbetering is het gevolg van een verwachte 
groei van de overheidsinkomsten gecombineerd met een daling van de uitgaven. De inkomsten 
nemen vooral toe door meer belastinginkomsten, in het bijzonder de belastingen op inkomen & 
winst en goederen & diensten. De uitgaven zullen afnemen door minder subsidies aan 
overheidsinstellingen en minder uitgaven aan goederen & diensten.  
 
De schuldquote van de overheid van Curaçao zal stijgen van 50,3% aan het einde van 2017 tot 
51,2% aan het einde van 2018. De toename van de uitstaande overheidsschuld is het gevolg van 
een stijging van de binnenlandse schuld omdat de buitenlandse schuld afneemt. De hogere 
binnenlandse schuld komt door een toename van de betalingsachterstanden aan de sociale 
verzekeringsbank (SVB) en het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC). De buitenlandse 
schuld neemt af als gevolg van de jaarlijkse aflossing  van de “sinking bond” die in januari 2015 
werd uitgegeven. 
 

Vooruitzichten voor 2019 

Na een versnelde groei in zowel 2017 en 2018 zet de expansie van de wereldeconomie zich naar 
verwachting voort in 2019, maar in een lager tempo van 3,7% aangezien de expansie minder 
evenwichtig is geworden en sommige van de voornaamste economieën waarschijnlijk over hun 
piek zijn.5 Er is nog steeds sprake van een opwaartse trend, maar de recentelijk aangekondigde 
handelsmaatregelen hebben de economische vooruitzichten enigszins verlaagd. De risico’s voor 
de vooruitzichten van de wereldeconomie op de middellange termijn neigen naar een 
neerwaartse druk op de groei door onder andere beleidsonzekerheden, toenemende 
handelsbelemmeringen, verkrapping van de financiële condities en niet-economische factoren 
zoals geopolitieke spanningen. De groei van zowel de Verenigde Staten als Nederland, twee van 
de belangrijkste handelspartners van Curaçao, zal naar verwachting afnemen in 2019. De diepe 
economische crisis die de derde belangrijkste handelspartner van Curaçao, Venezuela, sinds 2014 
doormaakt, zal naar verwachting aanhouden in 2019 en de jaren daarna.  

De economie van Curaçao zal naar verwachting in 2019 met 0,4% groeien aangezien zowel de 
binnenlandse vraag als de netto buitenlandse vraag positief aan de BBP-groei zullen bijdragen. 
De toename van de binnenlandse vraag wordt gesteund door een stijging van zowel de 
particuliere als de overheidsbestedingen. De stijging van de particuliere bestedingen is het gevolg 
van een groei van de investeringen terwijl de particuliere consumptie zal dalen. De particuliere 
investeringen zullen stijgen dankzij projecten in de toeristische sector, waaronder de renovatie en 
uitbreiding van het Marriott hotel en de hotelprojecten van Majestic en Corendon. Ook de 
investeringen in de sectoren utiliteiten en groot- en kleinhandel zullen bijdragen aan de toename 
van de particuliere investeringen. De daling van de particuliere consumptie, hoewel minder sterk 
dan in 2018, is het gevolg van een afname van het besteedbare inkomen door de inflatoire druk. 
Bovendien zal de kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt, zoals blijkt uit ontslagaanvragen door 
verschillende bedrijven, een negatief effect hebben op de particuliere consumptie. De netto 
buitenlandse vraag zal naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de reële 
productiegroei door hogere exporten gecombineerd met minder importen. De exporten zullen 
voornamelijk stijgen als gevolg van meer deviezeninkomsten van toerisme, 
luchttransportactiviteiten en scheepsreparatie, gematigd door minder inkomsten van raffinage en 
bunkeringactiviteiten. De deviezeninkomsten van toeristische activiteiten zullen toenemen 
dankzij een groei van zowel het verblijfstoerisme, in het bijzonder vanuit de Verenigde Staten en 

                                                           
4 Bron: IMF 2018 Article IV Mission – Staff Concluding Statement, november 2018.  
5 IMF World Economic Outlook, oktober 2018.  
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Europa, en het cruise toerisme. Als gevolg van de aankoop van twee drijvende dokken, waardoor 
de scheepsreparatiecapaciteit is toegenomen, zullen de deviezeninkomsten van scheepsreparatie 
toenemen. Ondanks de toename van de particuliere investeringen zullen de importen dalen door 
minder constructiediensten omdat de bouw van het ziekenhuis de eindfase heeft bereikt. Ook 
neemt de import van olieproducten af door de daling van de internationale olieprijzen. 

De inflatoire druk neemt naar verwachting iets af tot 2,2% in 2019 door een daling van de 
internationale olieprijzen gematigd door een toename van de internationale voedselprijzen. 6 

Er zijn echter een aantal risico’s die een negatief effect kunnen hebben op de groeivooruitzichten 
van Curaçao in 2019. Een van deze risico’s is de blootstelling van Curaçao aan Venezuela dat een 
van de belangrijkste handelspartners van Curaçao is. Het negatieve effect van de crisis in 
Venezuela op de activiteiten in de belangrijke sectoren van de economie van Curaçao, zoals de 
raffinaderij, het toerisme, de zeehaven en de financiële dienstverlening, kan verergeren. 
Bovendien kan de aanhoudende crisis tot een grotere vluchtelingenstroom leiden die Curaçao 
niet alleen het hoofd zal kunnen bieden. 
 
Een ander neerwaarts risico voor de groeivooruitzichten is de onzekere toekomst van de 
raffinaderij. Het vinden van een strategische partner is van cruciaal belang om de toekomst van 
de raffinaderij te garanderen die van vitaal belang is voor de economie zowel in termen van 
toegevoegde waarde als werkgelegenheid. Een verdere vertraging in het proces van het vinden 
van een strategische partner kan een negatief effect hebben op de particuliere consumptie en 
investeringen. De consumptie zou kunnen dalen doordat financiële instellingen minder geneigd 
zullen zijn om leningen en kredieten te verstrekken aan werknemers van de raffinaderij of 
daaraan gerelateerde bedrijven. 
 
Daarnaast kan een verlies van correspondentbankrelaties een negatief effect hebben op de groei 
in 2019 aangezien dit grensoverschrijdende transacties zal belemmeren en daardoor macro-
economische onzekerheden zal doen toenemen. 
 
Een ander risico voor de vooruitzichten is vertragingen in de uitvoering van particuliere 
investeringsprojecten door lange administratieve procedures en bureaucratie. Tot slot kan de 
snelheid waarmee structurele maatregelen worden uitgevoerd, waaronder hervormingen in de 
arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt en het verminderen van administratieve barrières, de terugkeer 
van groei belemmeren.   
 
Sint Maarten 
 
Ontwikkelingen in 2018 
 
Volgens de schattingen van de Bank is het reële BBP van Sint Maarten verder gekrompen met 
8,1% in 2018 na een daling van 4,8% in 2017 als gevolg van de enorme schade die orkaan Irma 
aan de productiecapaciteit van Sint Maarten heeft aangebracht. Voorts nam de inflatoire druk in 
2018 toe door voornamelijk een stijging van de prijzen van consumptiegoederen en van 
verzekeringspremies. 
 
  

                                                           
6 IMF World Economic Outlook, oktober 2018.  
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Figuur 3. Sint Maarten: economische groei en inflatie 
 

 

*2018 is een raming van de CBCS. 

Uit een analyse van de bestedingenkant van het BBP van Sint Maarten blijkt dat de geschatte 
economische krimp in 2018 het resultaat is van een forse daling van de netto buitenlandse vraag, 
gematigd door een stijging van de binnenlandse vraag. De netto buitenlandse vraag nam af door 
een sterke daling van de export van goederen en diensten gecombineerd met meer importen. De 
teleurstellende exportprestatie was voornamelijk het gevolg van minder deviezeninkomsten uit 
toeristische activiteiten. De importen namen daarentegen toe door meer constructiemateriaal en  
-diensten voor de wederopbouw van Sint Maarten. Echter, de importen van de groot- en 
kleinhandel namen af door de daling van de bestedingen van toeristen en de particuliere 
consumptie. De stijging van de binnenlandse bestedingen kwam voornamelijk door meer 
particuliere en overheidsinvesteringen. Bovendien nam de overheidsconsumptie toe door meer 
uitgaven aan goederen & diensten. De particuliere consumptie nam echter af door de stijging van 
de werkloosheid, in het bijzonder in de toeristische sector en de verminderde welvaart van 
huishoudens.  
 
Uit de analyse naar sector blijkt dat de forse krimp van het reële BBP van Sint Maarten 
gedurende de eerste helft van 2018 voornamelijk het gevolg was van de sterke daling van de 
economische activiteiten van zowel de particuliere als de overheidssector na de historische 
orkaan. De negatieve bijdrage van de overheidssector was grotendeels het resultaat van de 
significante daling van de geïnde omzetbelasting.  
 
Na de orkaan namen de activiteiten in de sectoren industrie, utiliteiten, groot- en kleinhandel, 
restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie, financiële dienstverlening en vastgoed, 
huur & zakelijke kredietverlening sterk af. Alleen de bouwsector registreerde een groei. 
 
De toename van de reële toegevoegde waarde in de bouwsector was voornamelijk het gevolg van 
meer reparatie- en wederopbouwactiviteiten die vrijwel direct na de orkaan startten en over het 
hele eiland onverminderd zijn doorgegaan. Er zijn echter geen grote overheidsprojecten gestart 
in de eerste helft van 2018 aangezien de noodzakelijke financieringsafspraken nog niet rond 
waren. 
 
De sector industrie registreerde daarentegen een krimp in de eerste helft van 2018 voornamelijk 
door de enorme schade die orkaan Irma aan de jachthaveninfrastructuur heeft aangebracht. De 
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particuliere jachthavens in Simpson Bay Lagoon en de aanlegplaatsen in de haven van 
Philipsburg zijn zwaar beschadigd geraakt en konden geen optimale dienstverlening leveren aan 
het begin van het jachtseizoen 2018.  
 
Daarnaast namen de activiteiten in de utiliteitssector sterk af in de eerste helft van 2018. Na 
orkaan Irma nam de productie van water en elektriciteit af door een lagere vraag van zowel 
grootverbruikers, zoals hotels en andere bedrijven in de toerismesector, als huishoudens en door 
de grote schade aan de utiliteitsinfrastructuur.  
 
De transport, opslag & communicatiesector van Sint Maarten bleef lijden onder de gevolgen van 
orkaan Irma. De groei in deze sector sloeg om in een sterke krimp in de eerste helft van 2018 
voornamelijk door een forse daling van de luchthavengerelateerde activiteiten gecombineerd met 
een lichte daling van de activiteiten in de zeehaven. De luchthavengerelateerde activiteiten namen 
af door de daling van het aantal afhandelde passagiers in verband met de grote schade aan de 
luchthaventerminal en de afname van de capaciteit van de luchthaven. De activiteiten in de 
zeehaven krompen door een lichte daling van het aantal cruiseschepen dat de zeehaven bezocht 
gecombineerd met een sterke afname van het aantal vrachtschepen. Het aantal tankers dat de 
zeehaven bezocht bleef nagenoeg gelijk. De containerbewegingen namen echter toe door de 
aanvoer van goederen gerelateerd aan de wederopbouw en consumptiegoederen. De lokale 
luchtvaartmaatschappij Winair registreerde een daling van haar activiteiten overeenkomstig de 
afname van het aantal afgehandelde passagiers door de Princess Juliana International Airport als 
gevolg van de  beperkte operationele capaciteit.  
 
De scherpe negatieve omslag in de activiteiten in de sector groot- en kleinhandel gedurende de 
eerste helft van 2018 kwam voornamelijk door het negatieve effect van de orkaan op zowel de 
binnenlandse consumptie als de bestedingen van toeristen. 
 
Voorts nam de reële toegevoegde waarde in de sector restaurants & hotels sterk af als gevolg van 
de ernstige verstoring van de economische activiteiten en de schade aan de toerismegerelateerde 
infrastructuur, waaronder de Princess Juliana International Airport en de grote hotels, door de 
orkaan. Het verblijfstoerisme registreerde een sterke krimp in de eerste helft van 2018 
voornamelijk door de beperkte operationele capaciteit van de luchthaven waardoor het niet 
mogelijk was om meerdere vluchten tegelijk af te handelen en het grote tekort aan hotelkamers 
als gevolg van de door de orkaan aangerichte schade. Hierdoor nam het aantal verblijfstoeristen 
uit alle voor Sint Maarten belangrijke markten sterk af. 
 
In tegenstelling tot de sterke daling van het aantal verblijfstoeristen steeg het aantal 
cruisetoeristen in Sint Maarten in de eerste helft van 2018, terwijl in de eerste helft van 2017 nog 
een afname werd geregistreerd. Het hogere aantal cruisetoeristen was voornamelijk het gevolg 
van de terugkeer van enkele trouwe cruisemaatschappijen, het snelle en effectieve herstel van de 
dienstverlening door de A C Wathey Cruise & Cargo Facilities en het gedeeltelijke of volledige 
herstel van toerisme-gerelateerde attracties en activiteiten zoals tours en winkels.   
 
In de sector vastgoed, huur en zakelijke dienstverlening namen de activiteiten af in de eerste helft 
van 2018 wat grotendeels het gevolg was van de grote schok die orkaan Irma heeft veroorzaakt 
in toerisme-gerelateerde activiteiten zoals de timesharesector en bedrijven die diensten leveren 
aan het toerisme. 
 
Tot slot was ook de bijdrage van de sector financiële dienstverlening aan het reële BBP van Sint 
Maarten negatief in de eerste helft van 2018 doordat de daling van de rente-inkomsten van de 
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lokale commerciële banken de afname van de rentekosten overtrof terwijl de vergoedingen en 
overige inkomsten daalden door voornamelijk minder banktransacties. 
 
De overheid van Sint Maarten registreerde een tekort van NAf.71,9 miljoen op de gewone dienst 
van haar begroting in de eerste negen maanden van 20187 vergeleken met een overschot van 
NAf.6,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2017. Deze verslechtering was het gevolg van 
een daling van de overheidsinkomsten (NAf.49,0 miljoen) gecombineerd met een stijging van de 
uitgaven (NAf.29,4 miljoen). De daling van de inkomsten was het resultaat van een afname van 
zowel de belastinginkomsten als de niet-belastinginkomsten. De belastinginkomsten namen af 
door een daling van de opbrengsten van belastingen op inkomen & winst gematigd door een 
stijging van de opbrengsten van belastingen op goederen & diensten. De niet-belastinginkomsten 
daalden doordat de overheid besloten had de overheidsbedrijven, in het bijzonder nutsbedrijf 
GEBE, tijdelijk vrij te stellen van afdrachten van dividend, overschotten en andere 
verrekeningen door de gevolgen van orkaan Irma. Voorts stegen de uitgaven door hogere 
bestedingen aan sociale zekerheid, lonen & salarissen en goederen & diensten.  
 
Ook voor het hele jaar 2018 wordt een verslechtering van de overheidsfinanciën van Sint 
Maarten geraamd. De overheid verwacht een tekort van NAf.144,4 miljoen8 op de gewone dienst 
van de begroting in 2018 wat neerkomt op een stijging van NAf.71,9 miljoen vergeleken met 
2017. Hierdoor blijft de overheid van Sint Maarten nog afhankelijk van liquiditeitssteun van de 
Nederlandse Staat om een deel van het hogere begrotingstekort te financieren. 
 
Figuur 4. Sint Maarten: ontwikkeling in de openbare financiën 
 

 

*Opmerking: 2018 is een projectie. 
Bron: schatting van de CBCS, Financiële Concernrapportage/Uitvoeringsrapportage, derde kwartaal 2018 van de overheid van Sint 
Maarten en de IMF 2018 Article IV Mission – Staff Concluding Statement, november 2018.  

 
De uitstaande schuld van de overheid van Sint Maarten zal in 2018 stijgen door een toename van 
zowel de binnenlandse als de buitenlandse schuld. De binnenlandse schuld neemt naar 

                                                           
7 Bron: Financiële Concernrapportage/Uitvoeringsrapportage, derde kwartaal 2018 van de overheid van Sint 
Maarten.  
8 Bron: IMF 2018 Article IV Mission – Staff Concluding Statement, november 2018.  
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verwachting toe door meer betalingsachterstanden aan de sociale verzekeringsbank (SZV) en het 
Algemeen Pensioenfonds van Sint Maarten (APS). De stijging van de buitenlandse schuld is het 
gevolg van een renteloze lening die de Nederlandse Staat voor liquiditeitssteun heeft verschaft na 
orkaan Irma. Hierdoor zal de schuldquote van Sint Maarten naar verwachting stijgen van 32,6% 
in 2017 tot 42,0% in 2018. 
  
Vooruitzichten voor 2019 
 
Het reële BBP van Sint Maarten zal naar verwachting met 2,3% groeien in 2019. Deze positieve 
economische omslag is het resultaat van een stijging van zowel de netto buitenlandse vraag als de 
binnenlandse vraag. De netto buitenlandse vraag zal stijgen doordat de export van goederen & 
diensten in een sneller tempo zal toenemen dan de importen. De verbeterde exportprestatie 
wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de deviezeninkomsten uit toeristische 
activiteiten. Bovendien zullen de importen stijgen door meer constructiemateriaal en -diensten 
voor de voortgaande wederopbouw van Sint Maarten. De toename van de binnenlandse 
bestedingen komt geheel voor rekening van de particuliere sector. De particuliere investeringen 
zullen stijgen ondersteund door een lichte toename van de consumptie. De overheidssector zal 
echter een dempend effect hebben op de groei omdat de verwachte stijging van de 
overheidsinvesteringen niet genoeg zal zijn om de daling van de overheidsconsumptie te 
compenseren. De overheidsconsumptie zal naar verwachting dalen door minder uitgaven aan 
goederen & diensten. 

De inflatoire druk neemt licht af in 2019 wat voornamelijk komt door een verwachte daling van 
de internationale olieprijzen gematigd door een stijging van de internationale voedselprijzen.9 
 
Na een natuurramp dienen middelen op een snelle, flexibele en efficiënte wijze te worden 
ingezet. Hierbij dient te worden gewaarborgd dat deze middelen de zwaarst getroffenen bereiken. 
Echter, de voorgang in de wederopbouw van Sint Maarten verloopt nogal moeizaam. Verdere 
vertragingen zullen het economische herstel van Sint Maarten belemmeren. Bovendien zal een 
lagere BBP-groei in de belangrijkste toerismemarkten van Sint Maarten gevolgen hebben voor 
het herstel van de toeristische sector. Voorts kan een sterke stijging van de verzekeringspremies 
als gevolg van orkaan Irma bedrijven en huishoudens ontmoedigen zich adequaat te verzekeren 
wat Sint Maarten nog kwetsbaarder maakt voor toekomstige rampen.  
 
Monetaire unie 
 
Ontwikkelingen in de betalingsbalans 
 
Volgens de ramingen van de Bank is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 
2018 toegenomen vergeleken met 2017 als gevolg van een daling van de netto export van 
goederen en diensten en een verslechtering van de inkomensrekening. De 
inkomensoverdrachtenrekening is daarentegen verbeterd. De daling van de netto exporten werd 
veroorzaakt door een afname van de exporten gecombineerd met meer importen. De 
teleurstellende exportprestatie kwam onder andere door een daling van de deviezeninkomsten uit 
het verblijfstoerisme en het cruisetoerisme in Sint Maarten als gevolg van orkaan Irma. De 
deviezeninkomsten van de sectoren die diensten leveren aan de toeristische sector in Sint 
Maarten zijn ook afgenomen. Daarnaast is de refining fee van de Isla raffinaderij op Curaçao 
afgenomen door een daling van de olieraffinage-activiteiten in 2018 vergeleken met 2017. De 
lagere productie kan worden toegeschreven aan minder aardolievoorziening uit Venezuela, de 

                                                           
9 IMF, World Economic Outlook, oktober 2018.  
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beslaglegging op de bezittingen van PDVSA door het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips 
en de beperkte stoomleveringen door de CRU-centrale. Tevens zijn de deviezeninkomsten uit 
luchttransportdiensten en herexporten door de bedrijven in de vrije zone in Curaçao gedaald. De 
deviezeninkomsten uit het toerisme op Curaçao namen echter toe dankzij een stijging van zowel 
het cruisetoerisme als het verblijfstoerisme. Voorts namen de deviezeninkomsten uit 
bunkeringactiviteiten toe door de hogere internationale olieprijzen.  
 
De hogere importen kunnen grotendeels worden toegeschreven aan hogere olie-importen in 
Curaçao als gevolg van de stijging van de internationale olieprijzen. Bovendien werden 
olieproducten tegen hogere kosten gekocht van andere leveranciers dan de Isla raffinaderij.10 In 
Sint Maarten namen de olie-importen daarentegen af. Ook een stijging van de import van 
bouwmaterialen in zowel Curaçao als Sint Maarten droeg bij aan de hogere importen. In Curaçao 
werd deze stijging veroorzaakt door verschillende investeringsprojecten terwijl de groei in Sint 
Maarten het gevolg was van de wederopbouwwerkzaamheden. In Curaçao namen ook de 
goederenimporten van de sectoren groot- en kleinhandel en utiliteiten en de bestedingen van 
ingezetenen aan toeristische activiteiten in het buitenland toe. De groei van de importen werd  
gematigd door minder goederenimporten van de sector groot- en kleinhandel in Sint Maarten en 
de bedrijven in vrije zone van Curaçao.  
 
De inkomensrekening verslechterde doordat de daling van de rente-inkomsten uit het buitenland 
de afname van de rentebetalingen aan het buitenland overtrof. De netto inkomensoverdrachten 
uit het buitenland namen echter fors toe door de instroom van gelden gerelateerd aan de 
vorderingen van lokale verzekeringsmaatschappijen om hun cliënten in Sint Maarten uit te 
betalen die schade aan hun eigendommen hadden geleden door orkaan Irma in september 2017.  
 
In overeenstemming met de ontwikkeling op de lopende rekening is de externe financiering van 
de monetaire unie naar verwachting gestegen. De stijging van de externe financiering is 
gerelateerd aan een verslechtering van de leningen- en kredietenrekening, de portfolio-
investeringsrekening en de directe investeringsrekening. De verslechtering van de leningen- en 
kredietenrekening was het resultaat van een verslechtering van het saldo van de netto 
handelskredieten en een toename van de deposito’s van niet-ingezetenen in de monetaire unie, 
die gematigd werden door een stijging van de buitenlandse deposito’s van ingezetenen van 
Curaçao en Sint Maarten.  
 
De aanzienlijk kleinere verslechtering van de portfolio-investeringsrekening in 2018 dan in 2017 
komt door de toegenomen bereidheid van lokale institutionele beleggers om meer in het 
buitenland te beleggen nu de internationale rentetarieven weer geleidelijk oplopen en het 
beursklimaat is verbeterd. De daarmee gepaard gaande kapitaaluitstroom heeft geleid tot een 
omvangrijke afname van de officiële reserves in augustus en september 2018.  
 
Tevens verslechterde de directe investeringsrekening, hoewel aanzienlijk minder dan in 2017, wat 
voornamelijk kwam door een toename van de vorderingen van buitenlandse directe investeerders 
op hun dochterondernemingen in de monetaire unie. Aangezien het tekort op de lopende 
rekening verslechterde terwijl de omvang van de externe financiering in 2018 nagenoeg gelijk was 
aan 2017, namen de bruto officiële reserves met naar schatting NAf.350 miljoen af in 2018. 
 
Zoals figuur 5 laat zien steeg het tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP in de 
monetaire unie van 15,0% in 2017 tot 20,2% in 2018. Een stijging van het tekort op de lopende 
rekening die voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling van de exporten duidt op 

                                                           
10 Door de lagere productie van de Isla raffinaderij moest Curoil N.V. olieproducten van andere buitenlandse 
leveranciers kopen.  
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zwakheden met betrekking tot het concurrentievermogen, wat zowel in Curaçao als Sint Maarten 
moet worden aangepakt. De externe financiering als percentage van het BBP bleef vrijwel 
onveranderd in 2017 (13,5%) vergeleken met 2018 (13,6%).  

Figuur 5. Monetaire unie: ontwikkeling in de betalingsbalans als percentage van het 
BBP 

 

 
Uit Figuur 6 blijkt dat de importdekking is gedaald van 4,8 maanden in december 2017 tot 4,2 
maanden in november 2018 door een daling van de bruto officiële reserves gecombineerd met 
meer importen. Indien gecorrigeerd wordt voor de instroom van deviezen gerelateerd aan de 
uitgifte van obligaties door de overheden van Curaçao en Sint Maarten, zou de importdekking in 
december 2017 en december 2018 uitkomen op respectievelijk 3,4 maanden en 2,6 maanden.  

Figuur 6. Monetaire unie: ontwikkeling in de importdekking 
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Monetaire ontwikkelingen 

In 2018 heeft de Bank een van haar belangrijkste monetaire beleidsinstrumenten, de verplichte 
reserve, onveranderd gehouden op 18,00%. Echter, het bedrag van de verplichte reserves nam 
toe door een stijging van de basis waarover deze wordt berekend. Bovendien zette de Bank haar 
beleid voort om het bedrag aan uitstaande Certificates of Deposit (CD’s), het andere monetaire 
beleidsinstrument van de Bank, te verminderen. Tijdens de tweewekelijkse veilingen van CD’s 
werd daarom telkens een lager bedrag geveild dan verviel en tegen een hogere “haircut” op het 
rentepercentage. Als gevolg hiervan zullen er aan het einde van 2018 geen uitstaande CD’s meer 
zijn en worden de veilingen voorlopig opgeschort. 

Voorts verhoogde de Bank haar officiële rentetarief, de beleningsrente, van 1,50% tot 2,00% op 
27 maart 2018. Dit was de tweede verhoging sinds het historisch lage niveau van 1,00% die sinds 
29 december 2008 van kracht was. De voorgaande verhoging vond plaats op 20 maart 2017. De 
Bank nam deze stap na de verhoging van het federal funds tarief en het effect daarvan op de 
internationale rentetarieven en daarmee de binnenlandse geldmarkttarieven. 

Tot en met oktober 2018 is de kredietverlening aan de private sector in de monetaire unie op 
jaarbasis gedaald met 0,8%. In Curaçao nam de private kredietverlening met 0,1% af als gevolg 
van een daling van de uitstaande hypotheken (-1,7%), en overige leningen (-7,4%). De 
bedrijfskredieten (1,6%) en consumptieve kredieten (0,4%) namen daarentegen toe. Sint Maarten 
registreerde een daling van de private kredietverlening van 2,6% als gevolg van een afname van 
de bedrijfskredieten (-7,9%), hypotheken (-1,6%) en overige leningen (-24,7%), gematigd door 
een toename van de consumptieve kredieten (3,5%).  

Vooruitzichten voor 2019 

In 2019 zal het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans verder toenemen als gevolg 
van een verslechtering van de inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening. De 
verslechtering van de inkomensrekening is het gevolg van een toename van de rentebetalingen 
aan het buitenland terwijl de rente-inkomsten uit het buitenland nagenoeg gelijk zullen blijven. 
Voorts zullen de netto inkomensoverdrachten naar de monetaire unie dalen door een lagere 
instroom van gelden gerelateerd aan de vorderingen van lokale verzekeringsmaatschappijen om 
hun cliënten in Sint Maarten uit te betalen die schade aan hun eigendommen hebben geleden 
door orkaan Irma. De netto export van goederen en diensten zal daarentegen toenemen door 
een stijging van de exporten gematigd door een groei van de importen. De exporten zullen 
toenemen door meer toeristische activiteiten in zowel Curaçao als Sint Maarten. De groei van de 
exporten zal echter deels teniet worden gedaan door minder deviezeninkomsten uit olieraffinage 
en bunkeringactiviteiten in Curaçao. De groei van de importen is voornamelijk het resultaat van 
de wederopbouwwerkzaamheden in Sint Maarten. Echter, een daling van de import van 
constructiediensten in Curaçao als gevolg van de afronding van de bouw van het ziekenhuis en 
een lagere importwaarde van olieproducten door een verwachte daling van de gemiddelde 
internationale olieprijzen zal de groei van de importen matigen.  
 
De netto kapitaaloverdrachten nemen naar verwachting toe in 2019 door de instroom van 
middelen in verband met de financiële steun die Nederland door tussenkomst van Wereldbank 
voor de wederopbouw van Sint Maarten ter beschikking heeft gesteld. Echter, doordat de 
externe financiering en kapitaaloverdrachten niet voldoende zullen zijn om het tekort op de 
lopende rekening te dekken in 2019, zullen de bruto officiële reserves verder afnemen. De 
importdekking zal echter ruim boven de norm van 3 maanden blijven.  
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APPENDIX 

Tabel 1. Economische kerngegevens Curaçao 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2015 2016 2017 2018* 2019* 

Reële economie      

 
     

BBP 5.641,9 5.587,4 5.581,8 5.609,7 5.755,6 

Nominale groei -0,2% -1,0% -0,1% 0,5% 2,6% 

Reële groei 0,3% -1,0% -1,7% -1,9% 0,4% 

Inflatie -0,5% 0,0% 1,6% 2,4% 2,2% 

 
     

Openbare financiën      

 
     

Begrotingssaldo (kasbasis) 12,4 15,9 -116,8 27,5 21,5 

% BBP 0,2% 0,3% -2,1% 0,5% 0,4% 

 
     

Overheidsschuld 2.495,5 2.545,3 2.805,5 2.873,1 3.004,5 

% BBP 44,2% 45,6% 50,3% 51,2% 52,2% 

Binnenland 253,2 257,1 459,2 535,0  

% BBP 4,5% 4,6% 8,2% 9,5%  

Buitenland 2.242,3 2.288,3 2.346,3 2,338,1  

% BBP 39,7% 41,0% 42,0% 41,7%  

 
     

Monetair      

 
     

Private kredietverlening (groei jaarbasis) ** -1,3% -1,1% 2,4% -0,1%  

  Consumptief -3,0% 1,6% 4,5% 0,4%  

  Hypotheek -2,4% -1,4% -1,7% -1,7%  

  Zakelijk 1,3% -2,9% 7,6% 1,6%  

  Overig   8,7% -18,6% -7,4%  
* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2018 betreft oktober op jaarbasis. 
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Tabel 2. Economische kerngegevens Sint Maarten 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2015 2016 2017 2018* 2019* 

Reële economie 
 

    

      

BBP 1.904,4 1.913,9 1.864,1 1.763,5 1.848,1 

Nominale groei 0,7% 0,5% -2,6% -5,4% 4,8% 

Reële groei 0,4% 0,4% -4,8% -8,1% 2,3% 

Inflatie 0,3% 0,1% 2,2% 2,7% 2,5% 

      

Openbare financiën      

      

Begrotingssaldo (kasbasis) -18,4 26,4 -72,4 -144,4 -88,4 

% BBP -1,0% 1,4% -3,9% -8,2% -4,8% 

      

Overheidsschuld (exclusief betalingsachterstanden) 691,7 650,8 607,3 739,9 746,7 

%BBP 36,3% 34,0% 32,6% 42,0% 40,7% 

   Binnenland 191,5 151,5 87,4 170,0  

   % BBP 10,1% 7,9% 4,7% 9,6%  

   Buitenland 500,3 499,3 519,9 569,9  

   % BBP 26,3% 26,1% 27,9% 32,3%  

      

Monetair      

      

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** 1,7% 1,3% -1,6% -2,6%  

Consumptief -1,2% 7,0% 0,1% 3,5%  

Hypotheek 0,0% 0,9% -1,7% -1,6%  

Zakelijk 6,2% 1,4% -3,1% -7,9%  

Overig   -51,4% 37,7% -24,7%  
* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2018 betreft oktober op jaarbasis. 
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Table 3. Economische kerngegevens monetaire unie 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2015 2016 2017 2018* 2019* 

Betalingsbalans      

      

Lopende rekening -887,4 -1,080,8 -1,120,3 -1,491,5 -1,806,3 

Kapitaalrekening -7,1 3,0 -2,7 16,4 192,9 

Externe financiering 804,1 1,183,9 1,004,5 1,003,3 1,348,1 

   Directe investeringen 278,3 241,0 628,8 30,4 308,2 

   Leningen en kredieten -62,4 569,7 52,7 939,4 1,174,8 

   Portfolio investeringen 588,2 373,2 323,1 33,5 -134,8 

Verandering reserves1) -27,8 -187,5 17,6 350,8 90,0 

Statistische verschillen 118,1 81,5 100,9 121,1 175,2 

      

Importdekking (gemiddelde, in maanden) 4,9 5,1 5,0 4,5 3,9 

      

Monetair      

      

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** -0,5% -0,5% 1,4% -0,8%  
* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2018 betreft oktober op jaarbasis. 
1) Een toename wordt weergegeven met een negatief teken; exclusief goud. 


